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KORT BEGRUNDELSE

Forslaget til direktiv fastsætter en retlig ramme på EU-plan for håndtering af brugt nukleart 
brændsel og radioaktivt affald. Det er en revision af Kommissionens forslag til Rådets 
direktiv (Euratom) om håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald1.

Alle medlemsstater har radioaktivt affald. Uanset hvordan fremtiden for atomkraft og andre 
anvendelser ser ud, er der behov for at gennemføre deponering som slutpunktet i håndteringen 
af eksisterende og fremtidigt radioaktivt affald for at garantere sikkerheden på lang sigt.

I alt produceres der omkring 40 000 m³ radioaktivt affald om året i Den Europæiske Union, 
hvoraf ca. 80 % er kortlivet lavradioaktivt affald, ca. 5 % langlivet lavradioaktivt affald og 
mindre end 10 % højradioaktivt affald, som omfatter såvel forglasset affald fra oparbejdning 
som brugt nukleart brændsel, der betragtes som affald.

Resumé af Kommissionens forslag

Afhængigt af affaldets karakteristika kræves der særlige foranstaltninger for at beskytte 
menneskers sundhed og miljøet mod de farer, der er forbundet med ioniserende stråling. Det 
grundlæggende princip i forbindelse med håndtering af radioaktivt affald er indeslutning og 
isolering fra mennesker og biosfæren i den tid, affaldet indebærer en strålingsfare. På længere 
sigt kan kun deponering med dens iboende passive sikkerhedskarakteristika sikre beskyttelse 
mod alle potentielle farer. Med hensyn til højradioaktivt affald er der videnskabelig og teknisk 
enighed på verdensplan om, at dyb geologisk deponering er den sikreste og mest velegnede 
løsning.

På trods heraf findes der for øjeblikket ingen faciliteter i nogen medlemsstat til endelig 
deponering af højradioaktivt og langlivet radioaktivt affald, der er frembragt ved anvendelse 
af atomenergi. Der er ikke blevet oprettet et eneste deponeringssted i de mere end halvtreds 
år, atomindustrien har eksisteret, og radioaktivt affald opbevares for øjeblikket i midlertidige 
oplagringsanlæg.

Medlemsstaterne har i sidste ende ansvaret for håndteringen af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald. Desuden er det et bredt accepteret etisk princip, at samfundet bør undgå at 
pålægge fremtidige generationer urimelige byrder, og dette pålægger den nuværende 
generation, som har nydt godt af atomkraft eller medicinske indgreb, forpligtelsen til en 
passende håndtering af alt eksisterende affald.

Trods disse overvejelser har de fleste lande endnu ikke truffet vigtige beslutninger med 
hensyn til håndteringen af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald. Sikker håndtering af 
radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel i alle faser fra frembringelse til deponering 
kræver en national ramme, der sikrer politisk engagement, en klar fordeling af ansvaret og 
sikring af, at tilstrækkelige videnskabelige, tekniske og finansielle ressourcer er tilgængelige, 
når der er behov herfor. På grund af spørgsmålets meget følsomme karakter må information af 
offentligheden og dens deltagelse i beslutningsprocesserne også sikres. 

                                               
1 Kommissionens oprindelige forslag 2003 (KOM(2003)0032) og revideret udgave 2004 (KOM(2004)0526).
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Det generelle mål med dette forslag er derfor at fastsætte en retlig ramme på EU-plan for 
håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald som en integrerende del af en 
sikker brug af atomenergi til elektricitetsproduktion og af ioniserende stråling inden for 
medicin, industri, landbrug, forskning og uddannelse.

Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig over udkastet til forslag til Rådets direktiv, eftersom det vil hjælpe 
medlemsstaterne med at træffe de nødvendige politiske beslutninger om etablering og 
gennemførelse af deres nationale programmer, navnlig hvad angår ansvaret for og en sikker 
håndtering af højradioaktivt affald og brugt nuklear brændsel.

Det skal især sikres, at direktivet er i overensstemmelse med gældende europæiske 
retsforskrifter. Der skal tages hensyn til industriens aktuelle praksis og den gældende 
konsensus blandt internationale eksperter.

Eftersom direktivforslaget sigter mod en bæredygtig anvendelse af atomenergi, bør 
muligheden for en fremtidig anvendelse af radioaktivt materiale på lang sigt ikke udelukkes, 
og det bør ikke føre til en omklassificering af genanvendeligt materiale til radioaktivt affald.

Der hersker meget bred enighed blandt tekniske eksperter om, at geologisk deponering er den 
mest egnede metode til at forvalte de farligste former for fast eller solidificeret radioaktivt 
affald på lang sigt. Der er imidlertid behov for flere års forskning for at udforme og opføre 
disse depoter. Derfor bør forskning og teknisk udvikling opretholdes og støttes finansielt.

Aftaler, der er indgået mellem stater om eksport af radioaktivt affald, skal undersøges i hvert 
enkelt tilfælde og må ikke forbydes. Der findes faktisk enkelte tilfælde, hvor medlemsstater 
sender eller har sendt deres bruge nukleare brændsel til oparbejdning i lande uden for EU, og 
en del af det frembragte restaffald forbliver i modtagerlandet. På samme måde skal 
medlemsstater, der udfører aktiviteter i tilknytning til oparbejdning, have lov til at sende 
restaffaldet til de lande, hvor det brugte brændsel først blev frembragt.

Sikkerhedsspørgsmål skal ikke behandles i udkastet til forslag til Rådets direktiv, medmindre 
de udelukkende vedrører sikkerhedsspørgsmål i forbindelse med faciliteter til deponering af 
radioaktivt affald.

Ordføreren mener, at deponering af radioaktivt affald er et aktuelt og påtrængende spørgsmål, 
der kræver en løsning uafhængigt af de enkeltstående politiske foranstaltninger i 
medlemsstaterne. Drøftelserne om direktivet bør fortsat være af teknisk karakter og bør ikke 
blive til en politisk kampplads for selve atomenergiens fremtid.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) "brugt nukleart brændsel": nukleart 
brændsel, der er blevet bestrålet i og 
permanent fjernet fra en reaktorkerne; 
brugt nukleart brændsel kan enten betragtes 
som en brugbar ressource, der kan 
oparbejdes, eller det kan være beregnet til 
endelig deponering, hvis det betragtes som 
radioaktivt affald

(Vedrører ikke den danske tekst).

Or. cs

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Radioaktivt affald skal deponeres i den 
medlemsstat, hvor det er frembragt, 
medmindre der er indgået aftaler mellem 
medlemsstaterne om anvendelse af 
deponeringsanlæg i en af dem.

3) Radioaktivt affald skal deponeres i den 
medlemsstat, hvor det er frembragt, 
medmindre der er indgået frivillige aftaler 
mellem medlemsstaterne om anvendelse af 
deponeringsanlæg i en af dem.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at de 
nationale rammebestemmelser omfatter 
programmer til støtte for forskning med 
henblik på reduktion af radioaktivt affald 
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og en sikker håndtering af dette.

Or. cs

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at der etableres og 
gennemføres passende 
kvalitetssikringsprogrammer vedrørende 
sikker håndtering af brugt nukleart 
brændsel og radioaktivt affald.

Medlemsstaterne sikrer, at der etableres og 
gennemføres passende 
kvalitetssikringsprogrammer vedrørende 
håndtering af brugt nukleart brændsel og 
radioaktivt affald.

Or. en

Begrundelse

Kvalitetssikring handler ikke alene om sikkerheden, men om alle aspekter vedrørende 
håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) Kommissionen vil tage 
medlemsstaternes præciseringer og 
fremskridtet med de nationale 
affaldshåndteringsprogrammer i 
betragtning ved afgørelser om at yde 
finansiel eller teknisk Euratomstøtte til 
anlæg eller aktiviteter for håndtering af 
brugt nukleart brændsel og radioaktivt 
affald eller ved formuleringen af sine 
synspunkter om investeringsprojekter i 
overensstemmelse med Euratomtraktatens 
artikel 43.

4) Kommissionen vil tage 
medlemsstaternes indberetninger og 
fremskridtet med de nationale 
affaldshåndteringsprogrammer i 
betragtning ved afgørelser om at yde 
finansiel eller teknisk Euratomstøtte til 
anlæg eller aktiviteter for håndtering af 
brugt nukleart brændsel og radioaktivt 
affald eller ved formuleringen af sine 
synspunkter om investeringsprojekter i 
overensstemmelse med Euratomtraktatens 
artikel 43. 
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Or. en


